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Palma, a 2 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 8868/15 i 8892/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

2 de desembre de 2015, conformement amb l'article 166 del

Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la

substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat

Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, i per la

diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a centres de formació privats i a

copagament farmacèutic, per les preguntes RGE núm. 9567/15

i 9661/15, relatives a Govern balear i Institut Ramon Llull i a

acord amb l'Assemblea de Docents, respectivament.

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Proposta de tramitació directa i en lectura única per al

Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial

l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o

l'equivalent, del mes de desembre de 2012. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

2 de desembre de 2015, oïda la Junta de Portaveus en sessió del

mateix dia, conformement amb l'article 145.1 del Reglament de

la cambra, adopta formalment l'acord de proposar al Ple de la

cambra la tramitació directa i en lectura única d'aquesta

iniciativa.

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Normes reguladores del procediment per a l'elecció del

Director o Directora General i membres del Consell de

Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

2 de desembre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de

Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar les

següents:

Normes reguladores del procediment per a l’elecció del

Director o Directora General i membres del Consell de

Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears

La Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, ha introduït, entre d’altres

qüestions, un conjunt de canvis que afecten l’organització de

l’esmentat Ens i, particularment, pel que ara interessa, el

Consell de Direcció i el Director o la Directora General, en

especial la composició d’aquell i l’elecció d’ambdós òrgans.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, per una banda,

el Parlament de les Illes Balears ha de procedir a l’elecció de

quatre membres del Consell de Direcció com a conseqüència de

la renovació parcial prevista a l’article 16 de la Llei 15/2010,

el mandat dels quals serà de sis anys i finirà dia 6 de març de

2021. I que, per una altra banda, a causa de les renúncies

d’altres dos membres que s’han produït al si del Consell de

Direcció de l’Ens públic, el Parlament també haurà de cobrir

aquestes vacants i que el mandat d’aquests nous membres

finalitzarà en la data en què haurà acabat el mandat del membre

a qui substitueixen, és a dir, dia 6 de març de 2018. Així

mateix, s’ha de tenir present que actualment l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears té vacant el càrrec de

Director o Directora General i, per tant, correspon al Parlament

procedir-ne a l’elecció, però tot tenint present que, ara, com a

conseqüència dels canvis operats per la Llei 9/2015, de 26 de

novembre, el Director o Directora General, tot i formar part del

Consell de Direcció de l’Ens públic, no s’elegeix d’entre els

seus membres, sinó que s’elegeix al marge d’aquests.

Per últim, és necessari destacar que segons l’article 14.1, en

la nova redacció donada per la Llei 9/2015, de 26 de novembre,

“El Consell de Direcció està integrat pel Director o la Directora

General i nou membres més, amb una composició paritària

entre dones i homes”; però que, segons l’apartat segon de la

disposició transitòria primera de la dita llei, “el requisit de

paritat previst a la nova redacció de l’article 14 de la Llei

15/2010 s’aplicarà sobre el conjunt dels nous nomenaments

realitzats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei”.

L’article 188 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears disposa que:

“1. Si no hi havia cap norma específica aplicable als

nomenaments de persones que hagués de realitzar el

Parlament, aquests seran competència del Ple, en votació

secreta.
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2. La Mesa, conformement amb la Junta de Portaveus,

arbitrarà els extrems restants dels procediments concernents

a aquests nomenaments.”

Atès que a la normativa abans esmentada queden sense

concretar determinats aspectes relatius al procediment per a

l’elecció dels i les membres del Consell de Direcció de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del seu Director

o Directora General, la Mesa i la Junta de Portaveus, en sengles

sessions de dia 2 de desembre de 2015, adopten els següents

ACORDS

Primer. Amb l’antelació suficient que determini la Mesa del

Parlament de les Illes Balears, els grups parlamentaris podran

presentar candidats i candidates a ser elegits o elegides

membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears i Director o Directora

General de l’esmentat Ens. Respecte de cada un d’aquests

candidats o candidates, els grups parlamentaris hauran

d’adjuntar un currículum vitae acreditatiu que tenen

qualificació, experiència i mèrits professionals rellevants per

integrar el Consell de Direcció, d’acord amb el que disposa

l’article 14.1 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, tot tenint present

la presumpció establerta a l’apartat segon del dit article 14.

Juntament amb el currículum vitae s’hi adjuntarà la

documentació acreditativa dels fets alAlegats. Així mateix, els

grups parlamentaris, respecte de cada candidat i candidata a ser

elegits o elegides membres del Consell de Direcció o Director

o Directora General de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears, hauran de presentar una declaració que no

incorren en els supòsits que preveu l’apartat 1.d) de l’article 17

de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, i que no han estat

separats del Consell de Direcció conformement amb els

procediments establerts als apartats 2 i 3 del mateix article.

En tot cas, la Mesa del Parlament de les Illes Balears queda

habilitada per solAlicitar dels grups parlamentaris proposants

una ampliació de la documentació aportada per aquests, quan

ho consideri necessari.

Segon. Els grups parlamentaris proposants hauran de presentar

els seus candidats o candidates en tres candidatures diferents:

a) Una candidatura integrada per quatre candidats i

candidates, a l’objecte de cobrir les vacants ocasionades com

a conseqüència de la renovació parcial del Consell de Direcció

de l’Ens.

b) Una candidatura integrada per dos candidats o

candidates, a l’objecte de cobrir les vacants produïdes a causa

de les renúncies hagudes al si del Consell de Direcció de l’Ens.

Dels sis integrants que resulten de la suma d’aquestes dues

candidatures, tres hauran d’esser dones i tres homes.

c) Una candidatura integrada per un sol candidat o

candidata al càrrec de Director o Directora General de l’Ens.

Tercer. La Mesa del Parlament de les Illes Balears

comprovarà, respecte de tots els candidats i candidates, que els

grups parlamentaris proposants han presentat tota la

documentació a què es refereix el primer Acord. Així mateix,

la Mesa comprovarà respecte de les candidatures a què es

refereixen els apartats a) i b) de l’anterior Acord que contenen

el nombre de candidats o candidates previst per a cada una i

que dels sis integrants que resulten de la suma d’aquestes dues

candidatures, tres són dones i tres són homes. Aquesta darrera

comprovació només es durà a terme quan les dues candidatures

siguin presentades pel mateix grup parlamentari.

Fetes aquestes comprovacions per part de la Mesa del

Parlament de les Illes Balears, aquesta ho comunicarà als grups

parlamentaris i els trametrà les distintes candidatures

presentades juntament amb tota la documentació a què es

refereix el primer Acord, per tal que tots els grups

parlamentaris tenguin els elements de judici necessaris, amb

temps suficient, abans de procedir-ne a l’elecció.

Quart. Els i les membres del Consell de Direcció de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i el Director o la

Directora General seran elegits pel Ple del Parlament de les

Illes Balears, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats

i de les diputades, en votació secreta.

Quint. A la sessió plenària en què s’hagin de dur a terme les

eleccions, la Presidència anunciarà les distintes candidatures

presentades.

Sext. L’elecció del Director General o de la Directora General

de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears serà

secreta mitjançant papereta. Els diputats i les diputades seran

cridats nominalment a la Mesa per tal de dipositar la papereta

a l’urna corresponent.

Sèptim. L’elecció de la resta de membres del Consell de

Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

també serà secreta mitjançant papereta. L’elecció es realitzarà

mitjançant una única cridada a cada diputat o diputada, el o la

qual dipositarà a l’urna habilitada a tal efecte una papereta que

contendrà el nom dels quatre membres integrants d’alguna de

les candidatures anunciades per la Presidència, per tal de

procedir a la renovació parcial del Consell de Direcció, d’acord

amb la Llei 15/2010. A més, cada diputat o diputada dipositarà

a una altra urna habilitada a tal efecte una papereta que

contendrà el nom dels dos o de les dues membres integrants

d’alguna de les candidatures anunciades per la Presidència, per

tal de procedir a les substitucions dels membres que

renunciaren a la condició de membres del Consell de Direcció

de l’Ens.

Octau. Havent-se obtingut la majoria de tres cinquenes parts

dels diputats i de les diputades, si el resultat obtingut per a

l’elecció dels integrants del Consell de Direcció, sigui per

renovació, sigui per substitució, no respectàs el criteri de la

paritat i, per tant, no fossin elegides tres dones i tres homes,

l’elecció es considerarà nulAla i sense efecte en la seva totalitat.

Novè. En tot cas, les votacions seran per candidatures

completes. Es consideraran nulAles aquelles paperetes que no

contenguin el nom de tots els candidats o candidates que

integren la candidatura (siguin quatre, dos o un, segons els

casos), en contenguin més o en contenguin de diferents.

Dècim. Seran admeses i considerades vàlides les paperetes en

blanc.
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Onzè. Un pic acabades les votacions, la Presidència en

proclamarà els resultats. Si s’escau, la Presidència del

Parlament ordenarà la publicació del nomenament del Director

de la Directora general i de la resta de membres del Consell de

Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial

del Parlament de les Illes Balears. La promesa o el jurament del

Director o la Directora General i de la resta de membres del

Consell de Direcció es realitzarà davant la Mesa del Parlament

de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat el

nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Resolució de la Presidència reguladora del procediment de

votació telemàtica a les sessions plenàries del Parlament  de

les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

2 de desembre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de

Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar la següent:

Resolució de la Presidència reguladora del procediment

de votació telemàtica a les sessions plenàries del

Parlament de les Illes Balears

Els apartats 2 i 3 de l’article 85 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, introduïts a la reforma aprovada

en el Ple de dia 15 de març de 2011, disposen el següent:

 “3. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de

Portaveus, podrà habilitar sistemes de videoconferència o

altres sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment de

les sessions i dels debats del Ple de la cambra, així com

l’exercici del seu vot al Ple a aquells diputats i diputades

que, com a conseqüència de trobar-se en situació de permís

parental o en procés d’una llarga malaltia, no puguin assistir

a les sessions.

4. Els sistemes habilitats als efectes del punt anterior hauran

de garantir en qualsevol cas la seguretat de les

transmissions i la seva inviolabilitat.”

Atès que no existeix cap norma reglamentària que

desenvolupi el procediment de votació telemàtica a les sessions

plenàries del Parlament de les Illes Balears, aquesta

Presidència, en virtut del que estableix l’article 33.2 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, havent obtingut

el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus en

sengles sessions de dia 2 de desembre de 2015, dicta la següent

RESOLUCIÓ 

Primer. SolAlicitud d’autorització per a l’emissió del vot

telemàtic.

El diputat o la diputada que prevegi la seva absència en una

o diverses sessions plenàries i, a l’empara d’allò disposat a

l’article 85.3 del Reglament de la cambra, desitgi esser

autoritzat o autoritzada per participar en les votacions, haurà de

presentar davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears la

corresponent solAlicitud de vot telemàtic, a la qual haurà

d’exposar i justificar les raons que li impedeixen l’exercici

presencial de la funció parlamentària.

A la solAlicitud s’adjuntarà la documentació acreditativa o

justificativa del supòsit d’entre els prevists reglamentàriament

que la fonamenti. La solAlicitud haurà de contenir

obligatòriament el compromís d’utilitzar, per emetre el vot

telemàtic, l’adreça de correu electrònic que el Parlament de les

Illes Balears hagi proporcionat o proporcioni a cada diputat i

diputada.

Així mateix, el diputat o la diputada solAlicitant indicarà, si

és possible, la duració prevista de la situació que permet

l’autorització del vot telemàtic.

Segon. Termini per a la presentació de la solAlicitud

d’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.

La solAlicitud d’autorització haurà de presentar-se amb

l’antelació suficient per tal que pugui esser examinada per la

Mesa del Parlament de les Illes Balears en la seva reunió de la

setmana anterior a la celebració de la sessió plenària per a la

qual es demani l’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.

Excepcionalment, es podran presentar solAlicituds

d’autorització un pic celebrada l’esmentada reunió de la Mesa,

però en cap cas no més tard del divendres d’aqueixa setmana,

sempre que concorrin circumstàncies que hagin dificultat

seriosament o impedit la presentació de la solAlicitud dins el

termini a què es refereix el paràgraf anterior. Aquestes

circumstàncies hauran de justificar-se.

Tercer. Autorització.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears autoritzarà

l’exercici del vot mitjançant el procediment telemàtic si la

solAlicitud s’ajusta als requisits prevists en aquesta resolució i

considera que es troba prou acreditada la concurrència d’alguns

dels supòsits que conformement amb el Reglament de la

cambra en permeten la utilització.

L’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears que

denegui l’autorització solAlicitada haurà d’estar degudament

motivat. Quan l’acord de la Mesa autoritzi la votació no

presencial o telemàtica, haurà de pronunciar-se sobre els

extrems següents:

- Autorització de l’emissió del vot.

- Determinació de la sessió o de les sessions plenàries

compreses dins el període solAlicitat per a les quals

s’autoritza l’emissió del vot telemàtic.

- Fixació dels punts concrets de l’ordre del dia de la

sessió plenària per als quals es concedeix l’esmentada

autorització.

- Fixació dels moments inicial i final del termini per a

l’emissió del vot a cada sessió plenària autoritzada. En

qualsevol cas, el vot telemàtic s’haurà d’haver emès abans

de l’inici de la sessió plenària per a la qual s’hagi autoritzat.
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